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LEDEN 2010
Přátelé, zdravím vás na počátku nového roku!
Zároveň vás vítám u nového čísla Farního listu. Skončily
ily Vánoce a vrátily se op
opět
všední dny. I v nich se však skrývá Bůh – tu v dítěti, tu v rodině, tam v chrámě, jindy
v chlévě, tu doma, tu na cestě… Potřebujeme stále světlo hvězdy,
ězdy, která by nás vedla,
světlo, které by nám nenápadnou Boží přítomnost pomohlo objevit.
V časopise si na následující straně budeme moci projít nněkolik impulsů
k prožívání tohoto měsíce. Zvláště se nezapomeňte vrátit k hezkým váno
vánočním zážitkům a
uvědomit si, jak vás obohatily. Dále chci upozornit na uveřejňování
ování úvah o spole
společenstvích
na pokračování, které jsme tímto číslem
íslem zahájili. Poskytnou pár cenných rad, jak se ve
společenství scházet.
Až do června bude pokračovat rok zaměřený na kněžství.
žství. Zamýšlejme se nad
tímto tématem a také se za kněze a za nová povolání modlete.
Chci vám také poděkovat za četné dárky k Vánocům
m i za dary pro pot
potřebné.
Děkuji zvláště za poutní zájezd do Izraele. I když jste o něm
m mluvili delší dobu, až nyní
jsem se rozhodl, že tento dar přijmu. Takže je to dar také vánoční.
ční. Jen ppřipomínám, že
jsem o něj nežádal, ale naopak byl k jeho
přijetí vámi přemluven. Tak moc děkuji. Na
cestu se vydám v úterý po Velikonocích.
Koncem února, či začátkem března
se opět uskuteční veřejná schůzka farní
rady. Přemýšlejte již nyní, co byste na ní
chtěli předložit k projednání.
Přeji vám, aby nový rok byl pro vás
požehnaným. Kéž vás světlo lásky vede po
všech cestách tohoto roku.

P. Pavel

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM A VÁNOCEMI
Bratři a sestry,
adventní a vánoční čas měl být obdobím, v němž je do duše člověka
že být nepatrné a slabé, ale když se o nně staráme, ono
zaseté seménko nového života. To může
vzejde. Tím seménkem mohlo být nějaké slovo z Písma či z kázání, nebo i hudba
hudba, které jsme
naslouchali při koncertech. Seménkem mohla být i naše setkání s druhými, s dětmi, telefonáty,
dopisy i různé
zné události, jež jsme prožili. Byl bych rád, kdybyste o tom pop
popřemýšleli,
uvědomili si, jaké seménko jste přijali a případně o tom pohovořili
ili na spole
společenství nebo
napsali do Farního listu.
1. lednový úkol: přemýšlet, co nás oslovilo o Vánocích
Co oslovilo mne?
eské mše váno
vánoční od Jana Jakuba
Prvním dotekem Vánoc bylo pro mne koncertní provedení České
Ryby „Hej, mistře!“
e!“ Když pominu krásu hudby, tak mne nejvíce oslovila myšlenka, že i dnes
je třeba hledat „Betlém“ s narozeným dítětem a přinést mu nějaký
jaký dar. O této myšlence jsem
hovořil i v kázáních a zdůrazňoval potřebnost zaměření se k dětem.
tem. Obdarovávat je m
můžeme
především naším časem a zájmem, a někdy
kdy i materiální pomocí. Na koncertu jsem se zmínil i
o rodinách ubytovaných na našich farách, o něž se staráme. Potěšilo
šilo mne, že po koncertu za
mnou přišla jedna mladá paní se zeptat, do které pokladničky může
že vhodit sv
svůj příspěvek pro
ně.
Naopak s bolestí jsem si uvědomil,
domil, že málo myslíme na naši adoptovanou dívku
v Indii Joyce. Bylo by hezké jí poslat vánoční přání, na něžž by se mohla podepsat vvětšina
z vás. Tak snad před Velikonocemi. Ujme se toho někdo? Napíše jí někdo
ěkdo o život
životě v naší
farnosti? (překlad zajistíme)
2. lednový úkol: udělat si čas na děti, přemýšlet, jak jim pomoci
Dále mne oslovilo předávání betlémského světla a to jak v Kaplici, tak v Malontech.
Vždy jde o hezké setkání lidí s rozsvícenými svícemi i tvářemi. V Kaplici jsem četl příběh o
ženě, která pro samou starost o pořádek a čistotu svého bytu propásla setkání
etkání s narozeným
Ježíšem. Něco podobného se stává i nám, když přílišné starosti a spěch
ěch naruší atmosféru
pokoje a lásky mezi lidmi.
Bylo pak krásné sledovat předávání
edávání plamínku zapáleného na poč
počátku v Betlémě mezi
lidmi od jednoho k druhému. Hezký pohled byl i na lidi před
ed kostelem, jdoucí s hořící svící do
svých domovů. Kéž si takto umíme předávat i lásku, radost a pokoj.
3. lednový úkol: předávat lásku, radost a pokoj ve svém okolí
Třetí oslovující věcí byl pro mne příběh o balíčku,
ku, který jsem ččetl o půlnočních
bohoslužbách. Krásně zabalený balíček předala v době předvánočního
ního shonu jedna babi
babička
zamračenému strážníkovi. Ten potěšen skutečností, že ho někdo přeci
eci jen má rád, cht
chtěl udělat
radost někomu jinému, a tak ho předal bezdomovci. Ten ho dal nemocné
cné hol
holčičce, ta
kamarádce, s níž se nedávno pohádala, na usmířenou, ta zas nějaké
jaké osamě
osamělé paní atd., až se

balíček vrátil opět k babičce, která na dotaz své vnučky cože v tom balíčku bylo, odpověděla –
„Nic, jen špetka lásky.“
Při setkání u jesliček jsem četl dva příběhy:
O pastýři, který chtěl přivítat narozeného krále zvukem své píšťalky. A tak usilovně
cvičil, ale když přišel k betlémské chýši a zjistil, že narozený král nemá ani korunu, ani meč a
bohatství, zklamaně řekl: „Tady hrát nebudu“ a dal se na odchod. Vrátil ho však pláč dítěte,
jemuž nakonec na píšťalku zahrál. S ničím nesrovnatelnou odměnou mu byl úsměv dítěte.
Jak často pohrdáme nevábností mnohých lidí, jimž odmítáme věnovat přízeň. Jak by
nám pomohlo vidět i v nich malého Ježíše.
4. lednový úkol: zamyslet se, zda někým nepohrdám, zda někoho nepodceňuji
Poslední oslovující myšlenkou, o které se chci zmínit, byla myšlenka projekce našich
představ na druhého. O tom jsem hovořil na svátek Svaté rodiny.
Není špatné mít nějaké očekávání od druhého. Problémem jsou naše představy, jak by
se měl druhý chovat, tvářit a mluvit. Nedovolíme-li druhému být sám sebou, těžko může být
vztah láskyplný. Citoval jsem příklad z knihy „Mezi mužem a ženou“:
„Antonie a Viktor," říkávali jejich přátelé, „jsou jako benzin a zápalky. Stačí
škrtnout... a zachraň se, kdo můžeš!" Přirovnání to bylo trefné, protože ti dva se dokázali
pohádat opravdu kvůli každé maličkosti. Nicméně když jim někdo, kdo je moc dobře neznal,
poradil, ať se tedy rozejdou, jenom se tomu od srdce zasmáli: „To nepřichází v úvahu!"
Vždyť také Viktorovi bylo pětašedesát a Antonii jedenašedesát a byli spolu už
pětatřicet let! Kdo by se v jejich věku hrnul do rozchodu? Přátelé, kteří je znali už spoustu let,
dobře věděli, že to přirovnání o benzinu a zápalkách platilo odjakživa a že jim jejich
rozhádanost vytýkali i Antoniini a Viktorovi rodiče. A aby těch paradoxů nebylo dost: v těch
nemnoha situacích, kdy se za pětatřicet let manželství museli od sebe kvůli služební cestě
nebo krátkodobé hospitalizaci na nějaký čas odloučit, ten z nich, který zůstal doma sám,
propadl hlubokému smutku.
Jinými slovy, Antonie by mohla Viktorovi popravdě říct „chybíš mi!", a naopak.
Nikdo z nich to však nikdy neřekl. Nikdy o tom nemluvili a možná si to ani plně
neuvědomovali, ale přesto se měli sice po svém, ale doopravdy rádi. V jejich vztahu ale platilo
jedno „pravidlo": ten druhý vždycky něco dělá špatně. Když se u nich schylovalo k výměně
názorů, používali oba stejnou větu: „Víš, tvůj problém je, že..."
Tvůj problém. Podle Viktora měla Antonie vždycky nějaký „problém", a naopak.
Tak oba pozvolna dospěli k přesvědčení, že problémem je ten druhý.
Bylo to špatně? Ano, myslím, že ano. Jejich životy byly totiž zcela zaměřeny na
vysoce nepravděpodobnou budoucnost: na budoucnost, v níž se ten problém konečně vyřeší a
oni dva spolu konečně budou šťastni. Antonie čekala, že se vyřeší tak, jak si to představuje
ona, a Viktor zase, že se vyřeší podle jeho představ. Kdyby své očekávání převedli do slov,
znělo by takto: „Dneska moje očekávání nesplňuješ, ale jestli budeš takový, jakého tě chci já,
bude zítra všechno jinak!" Ale kdy nastane to „zítra"? Ví to vůbec někdo? Přítomnost jako by
pro ně neexistovala. Vůbec o ni nedbali. O své opravdové vzájemné lásce nikdy nemluvili, a
tak ji ani nebrali v úvahu.
Samozřejmě, že můžeme o svých představách o druhém mluvit – ale nevnucovat je,
nevyčítat, že druhý není takový a takový!
5. lednový úkol: zamyslet se, zda nechci příliš druhé nasoukat do svých představ

Se všemi našimi bratry a sestrami křesťany vyznáváme, že Jediný Bůh
ůh je Otec, který je nad
každým a nade vším, Syn, který je blízký každému a všemu, a Duch svatý, který je v každém a
ve všem.
Vyznáváme, že třikrát svatý Bůh je Tajemství nekonečnosti
nosti a blízkosti, Spole
Společenství a Sdílení,
Něžnosti a Spravedlnosti.
řitel vesmíru, a že je
Spolu s našimi bratry a sestrami judaisty vyznáváme, že Bůh je Stvořitel
Svatý. A na rozdíl od nich vyznáváme, že se Stvořitel
itel stal tvorem, a že Svatý se vt
vtělil.
Spolu s našimi bratry a sestrami muslimy vyznáváme, že Bůhh je Všemohoucí, Dokonalý a
Nesmrtelný. A na rozdíl od nich vyznáváme, že Všemohoucí přijal
ijal zranitelnost, Dokonalý nesl
naše nedokonalosti a Nesmrtelný skrze Ježíšovu smrt a vzkříšení přetvoř
řetvořil naši smrtelnost.
Spolu s našimi bratry a sestrami hinduisty vyznáváme, že Bůhh je nepopsatelná Jedinost. A na
rozdíl od nich vyznáváme, že jeho Jedinost je mnohočetná,
etná, a že mnohotvárný sv
svět se v této
Jedinosti nerozplývá.
Spolu s našimi bratry a sestrami buddhisty vyznáváme, že Poslední skute
skutečnost je
nevyjádřitelná. A na rozdíl od nich vyznáváme, že Nevyjádřitelný
itelný se vyjád
vyjádřil ne jako neosobní
velké Prázdno, ale jako Osobnost, která se úplně vydala.
Také se všemi východními náboženstvími
vyznáváme, že Bůhh je Ticho a Vanutí dechu. Spolu s
judaismem a islámem vyznáváme, že B
Bůh je Slovo.
A na rozdíl ode všech vyznáváme, že B
Bůh je zároveň
Ticho i Slovo i Dech: Otec a Syn a Duch svatý, že
Pramen ticha se stal Slovem, Slovo se stalo ttělem a
skrze Dech Slova se může
že každé ttělo stát oživeným
slovem ke chvále Boha.
dné náboženství,
Spolu s našimi bratry a sestrami, lidmi dobré vůle, kteří nevyznávají žádné
vyznáváme, že práva muže a ženy jsou nezcizitelná. A na rozdíl od nich vyznáváme, že člověk
je Božím obrazem.
Spolu s apoštolem Pavlem a všemi křesťany
any všech dob vyznáváme božství, vt
vtělení, smrt,
vzkříšení a povýšení Ježíše, Božího Syna, Mesiáše, který přišel
išel a znovu ppřijde.
Toto společné vyznání nám dává hlubokou radost.
Shafique Keshavjee

Hinduismus
To, co známe jako hinduismus, je velmi bohatou, pluralitní náboženskou kulturou s velkou různorodostí obyčejů, forem uctívání, bohů a
bohyní, teologií, filosofií, mýtů, umění a hudby. Zčásti je důvodem
to, že hinduismus nemá jednoho zakladatele, jednu svatou knihu, jednotnou hierarchii nebo jedno krédo. Ačkoli si mnozí hinduisté myslí,
že podstatné nauky zůstávají po staletí stejné, rozmanitost v rámci
hinduismu vedla některé badatele k tomu, že raději hovoří o
hinduistických náboženstvích. Vznik je spjat s civilizací pocházející z árijských kmenů, jež se
zformovala v údolí Gangy kol. r.1200 př.n.l. Soupis teologických a filozofických myšlenek
spolu s náboženskými předpisy a obřady se nazývá Védy (= vědění) V nejstarším období
(1500-1200 př.n.l.) jsou pro tuto civilizaci charakteristické polyteistické představy (bohy jsou
přírodní síly, které žijí, jednají a mluví), ale pomalu se začíná vynořovat otázka, zda se za
mnohostí bohů neskrývá jediný poslední základ světa. Nevznikl snad z tohoto prazákladu
svět? Odpovědí je další vývoj myšlení:
Onen duchovní prazáklad světa se nazývá BRAHMA. To je pravé jsoucno na všem nezávislé,
z něhož se vytváří všechna ostatní skutečnost.
Lidské JÁ se označuje slovem Átman (dech, duch). Člověk si má uvědomit jednotu mezi
Brahmou a Átmanem. Átman je Brahma v nitru člověka.
Člověk se má tedy ponořit do hloubky svého nitra a tak dojít k poznání pravé podstaty světa.
Poznání vnější reality není pro hinduismus důležité neboť "mnohost je veskrze ničím"-zdáním.
Poznávání Brahmy je pak spojeno s meditací a askezí - odpoutáním se od sebe a svých úspěchů, "Bráhmán se musí vzdát učenosti a stát se dítětem, nesmí hledat množství slov, neboť tím
jen umdlévá jazyk." Pozemská skutečnost se považuje za klamné zdání a zdroj bolesti. Člověk
jí může uniknout, když se zcela ponoří do sebe, nebo když provádí určitá cvičení (samkhaja a
jóga) Cílem je splynutí lidského JÁ (átman) se vším (Brahma – světová duše)
Kdo nedospěl tak daleko, musí se podle zákona své Karmy (souhrn jeho skutků určujících
jeho další převtělení) narodit buď v nižší formě (zvířeti), nebo ve vyšší (ve vyšší kastě).
Hinduista může být polyteistou, monoteistou nebo monistou (věřit, že veškerá skutečnost je ve
skutečnosti jedním). Existují dokonce ortodoxní hinduisté, kteří jsou ateisty. Mnozí jsou
přesvědčeni, že existuje jeden Bůh (brahma), jehož lze uctívat v mnoha podobách. Může se
zjevovat například jako dítě, přítel, král, matka nebo milovník. Může na sebe vzít mužskou,
ženskou nebo ne-lidskou formu; může být uctíván bez formy (nirgu-nabrahma), nebo s
určitými kvalitami (sagunabrahma), zjevovat se skrze ikony a obrazy, nebo v lidské podobě
jako žijící světec či guru. Někteří hinduističtí guru, například Vivékánanda (1863-1902),
dokonce učili, že Bůh je vtělen ve formě univerza a ve všech cítících bytostech. Když tedy
sloužíme ostatním, sloužíme do slova a do písmene Bohu.
Bůh se někdy chápe potrojně, jako trimúrti, „trojí podoby". Tri-múrti sestává z Brahmy
(Stvořitele), Višnua („Udržovatele") a Šivy („Ničitele"). Višnu je v zásadě spojován
s udržováním kosmu a jeho správného řádu. Nejčastěji je uctíván ve svých vtěleních (avatár)
jako jsou Ráma a Kršna.
(text z knihy Lexikon náboženství doplnil pš)

Kde zůstali ti vedle mne?
Kde zůstali ti,
kteří měli být vedle mne?
Můj bratr, má sestra?
Kde zůstali ti,
kteří měli být vedle mne?
Což je Bůh nepozval jako mého bratra a
sestru?
Nepozval
nás všechny
jako bratry a sestry?
Nepozval nás,
abychom se s ním podíleli na chlebě?
Nepozval,
abychom se podíleli navzájem o radosti
a bolesti?
Aby nám řekl: ty je potřebuješ, oni potřebují tebe.
Abychom se navzájem cítili takovými, jakými jsme?
Abychom se jeden s druhým
jeden za druhého modlili, zpívali, mlčeli?
Vy, bratři a sestry, kde jste zůstali?
Bůh vás potřebuje.
nepřeje si tu prázdnotu vedle mne!
Bůh nás stvořil
jako bratry a sestry,
vás, abyste byli vedle mne,
mne, abych byl u vás
a on
uprostřed nás.

Když se teď v době (po)
vánoční zadíváme blíž na
Svatou rodinu, vidíme, jak různí jsou její členové.
lenové. Ježíš, Maria a
Josef mají každý zcela specifické poslání a úkol v tajemství spásy. Nikdy
nikde však neexistovala harmoničtější a rodina, v níž by vládl tak hluboký pokoj. Právě díky své růzností dosahují její členové nejhlubší
jednoty.
Podobná situace je v Nejsvětější Trojici. Otec a Syn jsou rozdílní, ale
milují se tak horoucně, že splývají vjedno v Duchu svatém, jako se
spojuje muž a žena ve svém dítěti.
Jednota, jak se mnozí domnívají, není vytvářena
ena podobností, nýbrž láskou. Láska dokonce
vzniká, roste a vyvíjí se v různosti. Proto patří k řádu stvoření, že muž je ppřitahován k ženě a
žena k muži.
Nefunguje-li rodina nebo společenství dobře, říká
ká se s lehkostí: „Jsme př
příliš rozdílní."
Konflikty však nezpůsobuje rozdílnost, nýbrž nedostatek lásky.
ky. Láska prom
proměňuje nepodobnost
v harmonii nikoliv tím, že ji vyrovnává nebo likviduje, ale tím, že ji přijímá
řijímá a respektuje.
Respekt je jednou z nejkrásnějších
jších vlastností lásky: úcta k vlastnostem druhého, k jeho
jedinečné osobnosti. Miluji-li, je mým přáním, aby ten druhý
hý byl co nejvíce sám sebou,
respektuji ho v tom, čím se ode mne liší. Pozorováním Ježíše, Marie a Josefa se lze nau
naučit
mnohé o tom, jak vytvářet jednotu v lásce k ostatním
ním takovým, jací jsou. My sami, naše
rodina, naše společenství, celý svět z toho mnohé získá. Wilfried Stinissen z knihy I dnes…

Vždycky máme důvod k
vděčnosti, protože víme,
že Bůh dokáže využít
jakkoli těžké a nesnadné
situace. Vychovává nás
všemi událostmi a přivádí nás jimi stále blíž k sobě.
Doufáme-li z celého srdce, že všecko je v jeho rukou, dokážeme mu
také upřímně svěřit všecka svá přání. I když se budeme modlit, aby
naši situaci změnil, opírá se naše modlitba o pevné přesvědčení,
ení, že on dovede všecko k
nejlepšímu konci. Za toho předpokladu nebudeme zklamaní ani zahořklí,
řklí, nevyplní
nevyplní-li se naše
prosba tak, jak jsme si přáli.
Je nádherné sledovat, jak díkůčinění často proměňuje složité a těžko řešitelné situace.
Děkujeme--li i za to, co je obtížné, může se to změnit i v případě,, že jsme o to výslovn
výslovně
neprosili. Samozřejmě to lze vysvětlovat psychologicky: změníme-li
li svů
svůj vnitřní postoj k
nějaké skutečnosti, začneme se na všecko dívat jinýma očima. Přestaneme
estaneme na danou vvěc hledět
pesimisticky a přijmeme ji takovou, jaká je.
Nezřídka se ale navíc stává, že se tím i ona situace podstatně změní. Bůh
ůh jako dobrý pedagog
ukládá svým žákům stále těžší
žší úkoly, abychom stále více mobilizovali své síly. Jestliže nám
uloží složitý úkol a my jej vděčně přijmeme,
ijmeme, je cíle dosaženo. Složili jsme zkoušku a těžká
životní situace už nemá význam. Proto mizí. Jisté pak přijdou ještě těžší
ěžší oka
okamžiky, stanou se
nám ale příležitostí
íležitostí k hlubšímu rozvoji vrozených schopností, abychom se bezmezn
bezmezně spolehli
na to, že všechno, co Bůh koná, je dobré.
Wilfried Stinissen z knihy I dnes je den Boží

Aleš Opatrný
„Aby se všechny tyto farnosti staly skutečnými křesťanskými obcemi, musí se příslušné místní
církevní autority snažit: a) aby farní struktury byly velice pružně přizpůsobeny situaci, tak jak
to připouští církevní právo, především uskutečněním účasti laiků na pastorační odpovědnosti;
b) podporovat základní malá, tzv. živá společenství, v nichž si věřící mohou vzájemně
zvěstovat Boží slovo a uskutečňovat je ve službě lásky. Tyto obce společně se svými pastýři
jsou pravou konkretizací církevního společenství a centrem evangelizace. Ve službě farností a
pro lepší zajištění účinnosti jejich práce mají být také institucionálně podporovány formy
spolupráce mezi jednotlivými farnostmi na témže území.“
(Jan Pavel II.: Christifideles laici)
1.1 Co je malé společenství
Pod slovem „společenství“ mají lidé různé představy - od
„buchtových nebo kafových dýchánků“- až po skutečné
sdílení života, kde jsou společně sdíleny víra, modlitba,
starosti všedního dne. Pokusíme se tedy o ujasnění. Zde,
když uvádíme slovo „společenství“, máme na mysli malé
společenství (to je sociologický termín, v poslední kapitolce
podrobněji vysvětlen), což je společenství čítající optimálně
kolem osmi lidí, nejvýš deset až dvanáct, jehož členové
mají užší osobní vazby.2
Tak jako lidé nebo rodiny mají své historie a svůj růst, tak ho mají i společenství. Záleží na
tom jací lidé se v něm sejdou a jak jsou dlouho pohromadě. To, co od nich lze žádat po
několika letech, nemůžeme chtít hned na začátku. Stejně tak jako rodiny a lidské vztahy, tak i
společenství mají své krize. Mohou je přežít, ale také nemusí. Je proto omylem si myslet, že
dobré společenství bude žít jakkoliv dlouho pohromadě bez problémů a krizí. Zkušenost
ukazuje, že všechna společenství nejsou životaschopná a ta, která jsou, prožívají krize, které
musí překonávat a jejich členové si je musí také tak trochu protrpět.
1.2 Základní podmínky života společenství
1. Každé společenství má mít určitou, všem zřejmou náplň života, na které musí záležet v
podstatě všem. V Exupéryho Citadele čteme: „Chceš-li dát lidi dohromady, začni s nimi stavět
věž.“3 Jestliže lidé spolu něco tvoří, nebo mají-li nějaký společný kladný program, který je
popohání dopředu, je to předpoklad k zdravému růstu společenství.
2. Ve společenství musí být někdo, kdo mu slouží k životu (není pěkné slovo „vedoucí“).
Dnes se často používá slovo animátor, což doslova znamená „oduševňovač“ nebo „oživovač“,
a to je ten pravý význam takového člověka. Špatné je, má-li společenství jednoho „šéfa“, který
vše diriguje. Animátor nesmí být diktátorem ani „majitelem společenství“. Má společenství
sloužit tím, že pomůže k překonání konfliktů, slepých uliček či stagnací, zpravidla
reprezentuje společenství navenek, zastupuje ho, když se něco domlouvá ve větší skupině.

3. Je nutné si vyjasnit otázku otevřenosti okolnímu světu. Společenství, kde se lidé neustále
střídají, není schopno růstu. Na druhé straně je ovšem nebezpečí, že se společenství stane
„světem samo pro sebe“, vystačí si zcela samo a ostatní pro ně nebudou existovat. Optimálním
modelem pro nás může být dobrá rodina - ta drží pohromadě, vztahy, které má uvnitř, nejsou
tytéž, které má navenek, ale je schopna přijímat hosty, pomoci druhým obstát, i když je každý z
nich na jiném konci města nebo země a zase se znovu sejít a být pohromadě. To je určitým
způsobem ideál. Na druhé straně by ale společenství nemělo být „maloměstskou rodinkou“, v
níž se budou všichni „cukrovat“ a navzájem se stále ujišťovat, jak se mají rádi a přitom se
uzavřou okolnímu světu. Je třeba hledat rovnováhu. Každé společenství je ohroženo mentalitou
sekty - pocitem výlučnosti a nadřazenosti, ve kterém se izoluje od ostatních. Na druhé straně je
společenství ohroženo i příliš „otevřenými dveřmi“. Potom bude jen shlukem lidí, libovolně se
mísících bez hlubších vzájemných vztahů a odpovědnosti jednoho za druhého. Bez vzájemného
pocitu odpovědnosti je jakékoliv společenství ohroženo. Ovšem pocit vzájemné odpovědnosti v
každém společenství teprve časem vyroste. Nemůžeme sezvat lidi a hned při druhém setkání
očekávat, že budou pociťovat odpovědnost jeden za druhého.
4. Křesťanské společenství by nemělo být lidsky zorganizovanou jednotkou typu:
„Rozdělíme si farnost na okrsky a každému určíme vedoucího.“ Je potřeba respektovat
přirozené sbližování lidí. A je třeba dát prostor Božímu vedení: např. dva nebo tři lidé se
scházejí a chtějí někoho dalšího k sobě do společenství; mohou se za to spolu modlit a od Pána
Boha si jej vyprosit. Je ohromný rozdíl mezi vymyšleným a vymodleným společenstvím, mezi
společenstvím, které se stanovilo úředně a mezi takovým, jehož členy svedl dohromady Bůh.
Lidsky vymyšlená společenství nemají nikdy moc dlouhou trvanlivost a velkou efektivnost
života. Je tedy velmi důležité, aby vznik společenství nebyl pouze věcí lidského plánování.
5. Pro každé společenství je nutné jasné vědomí začlenění do církve a zřetelná vazba k
farnosti. V menších městech je příslušnost do farnosti velmi jednoduchá, protože, co město to jedna farnost. Ale např. v Praze je to obtížnější, protože sejde-li se zde společenství, tak
každý člověk může být z jiné farnosti. Jinak řečeno: členové každého společenství a to celé
musí být ještě zakotveno v nějakém větším základu. Nemusí to být zrovna podle zeměpisného
rozdělení - ve větších městech to může být např. nějaká osobní vazba, ale někam patřit musí.
Společenství si nesmí stačit samo, musí ho zajímat, co se děje ve farnosti i v širší církvi a má jí
sloužit. Jinak je to buď neplodná idylka nebo sekta. Často se dnes ve světě propaguje názor, že
farnost by měla být souhrnem společenství a zdá se, že tento model je dobrý. Často se vyčítá
(nebo „hrozí prstem“), že společenství jsou „partičky“, sekty, že ruší jednotu církve. Uvádět
nebezpečí je zcela na místě, neboť je reálné. Ovšem právě tak je třeba vidět nebezpečí
izolovanosti křesťanů nebo „dochazečů do kostela“, zvláště ve městech, kteří vlastně do
žádného společenství ani do žádné farnosti osobními vazbami nepatří. Společenství, zahrnující
v sobě celou farnost, je možné pouze na venkově, kde farnost čítá třeba deset až dvanáct lidí,
tam je velice snadné žít vše společně, ve větší farnosti to tak nejde. Nelze mít bezprostřední
osobní vztahy se stovkou lidí a společně s nimi sdílet život. Osamocený křesťan v ateistickém
prostředí neobstojí. Buď se jeho křesťanství rychle či ponenáhlu vytratí, nebo se z něj stane
jakási „zkamenělina“. Nikdo s ním potom nehne, ani z víry ven, ale ani ve víře dál. Proto živé
vazby ve společenství jsou často zárukou rozvoje duchovního života. Zajímavé je, že touha po
společenství je mnohdy (ne u všech!) do určité míry živelná. Většina lidí je vedena neurčitou
touhou někam patřit a něco dělat. To je velice cenná věc, i když třeba dost neujasněná možná, že zde hraje roli i vliv kolektivistické výchovy, ale ten sám o sobě není hlavní
příčinou. Zpravidla se dá říci, že intenzívně lze tajemství církve prožívat jen v přehledném
okruhu lidí, který patří do většího celku.

Farnost Blansko
si připomínala
v pátek 18.12.
první historickou
oltář sv. Linharta
zmínku o své
existenci.
Na oslavu tohoto výročí jsme uspořádali
ádali varhanní koncert se slovem o historii farnosti a koste
kostela. Objednali jsme autobus, který objel zastávky v Kaplici a přivezl
ivezl tak asi 40 lidí. Celkem se
oslavy, konané ve spolupráci s Městským úřadem Kaplice, účastnilo
astnilo asi 80 lidí.
Na úvod všechny
pozdravil P.Pavel
a přivítal zvláště
varhaníka Martina
Kubáta, v jehož
podání jsme si
mohli vyslechnout
skladby českých
barokních mistrů.
Varhany nám tak
byly představeny
ve své plné kráse a rozmanitosti jednotlivých rejstříků. Dle pověsti
sti na ně jednou hrál také
W.A. Mozart. V polovině koncertu promluvil o dějinách farnosti a kostela Mgr. Roman Lavi
Lavička. Díky. Ač v kostele byla pěkná
kná zima (bylo zajímavé pozorovat postupné zamrzání oken
odshora dolů),
), pro poutavost výkladu a krásu varhanní hudby jsme ji tak nevnímali.

Na závěr bylo možné se zahřát horkým punčem, který připravil
ipravil Vašek Bárta. Chlebí
Chlebíčky
(a bylo jich 200) připravil Luboš Beran a sladkosti upekly ženy z Blanska i Kaplice. Díky.
Zvláštní poděkování patří také paní dr. Pavle Stuchlé, která na výročí
čí upozornila a ppřipravila
mnoho historických materiálů. (jsou umístěny na nástěnkách v kostele). Vše bylo moc hezké.

Z HISTORIE (na pokračování)
1361 první zmínka, která obsahuje jméno faráře v Blansku
Podle zápisu ve stejné úřední knize byl dne 8. listopadu 1361 na základě závazného návrhu
(presentace) urozeného pána Zdeňka z Konopiště řečeného ze Šternberka ke kostelu
v Blansku, uvolněnému úmrtím faráře Pavla, ustanoven kněz Petr z Divišova. V držení
beneficia ho měl uvést děkan doudlebský.
1434 kostel a fara v Blansku pod patronátem pánů z Rožmberka
(znaky na kostelní věži). Poté patronát spojen s držbou
novohradského panství, jehož majiteli byli Rožmberkové (do r.
1611), Zrinští ze Serynu (do r. 1612), Švamberkové (do r. 1620)
a Buquoyové (do r. 1850, resp. 1945; umělecky stylizovaný znak
na hlavním oltáři).
1494 mistr Jiří zvonař odlil velký zvon
koncem 15. století vykována mříž sanktuaria
kolem r. 1510 vznikla pozdně gotická archa z kostela sv. Jiří v Blansku, nyní v Alšově
jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou
první polovina 16. století pozdně gotická přestavba kostela – klenba presbytáře a severních
přístavků, portály
1595 podle místního faráře byli z 500 osadníků jen tři kališníci
1671 počátek vedení samostatných matrik pro farnost Blansko – do té doby byly společné
s Kaplicí, odkud byla tato farní osada přibližně od bělohorské doby spravována
1674 až 1679 výstavba nové fary, která byla později několikrát upravována
1676 do Blanska opět nastoupil vlastní farář
1682 řezbář Jacob Maur z Nových Hradů zhotovil nový hlavní oltář včetně svatostánku.
Oltářní obraz sv. Jiří namaloval Salomon Job z Třeboně (doplaceno 1687). Obraz Čtrnácti sv.
pomocníků v nástavci hlavního oltáře pochází až z r. 1763. Erb patronátního rodu Buquoyů
vyřezal r. 1726 Hans Georg Mayr z Benešova nad Černou.
1690 jménem patrona hraběte Buquoye vydána zřizovací listina, kterou se obnovila dotace
farního beneficia v Blansku, aby se tu mohl nastálo vydržovat vlastní duchovní správce a aby
měl zajištěno své hmotné zabezpečení
1713 čítala farnost Blansko 1706 duší, tj. osob uznaných za způsobilé přistoupit ke sv. zpovědi
a k sv. přijímání, z toho Blansko 198, Benčice 29, Dobechov 60, Drochov 86, Hodonice 128,
Hradiště 120, Jaroměř 227, Květoňov 44, Mostky 90. Kromě nich žilo ve farnosti 278 dětí,
narozených v letech 1706 až 1713, které ještě ke svátostem nechodily.

Adventní čas jsme si zpestřili v Kaplici
a v Malontech večerem adventní poezie
a hudby. Básně recitoval P. Pavel a Jakub
Novotný, hudbu pouštěl Milan Jirásek.

Na mikulášskou nadílku jsme se dob
dobře připravili. Díky pí. Otové, Mazancové a Peroutové se připravilo
ipravilo asi 30 balí
balíčků. Nadělovalo
se v Kaplici a Malontech. Foto bohužel není.

V souvislosti se svátkem patrona naší diecéze – sv. Mikuláše jsme připravili
řipravili v našich
farnostech promítání animovaného filmu o jeho životě. V Rožmitále (obr. napravo) ppřišlo
celkem dost dětí i dospělých. V Kaplici a Malontech, kde se promítalo v kostele, přišlo jen
málo lidí. Ale v Malontech v pondělí 7.12. se uskutečnilo ještě promítání pro dděti z mateřské
školky. Bylo to jistě užitečné – děti se přístupnou formou dověděly,
ly, kým biskup Mikuláš byl.

na obrázku pan
Koleček
z Rožmitálu
s dětmi ubytovanými na faře.
V sobotu 19.12. se ještě uskutečnilo setkání ve společenství na faře.
e. Zatím jen popíjíme čaj
a ochutnáváme připravené dobroty, brzy však začneme
neme probírat i úvody do biblických knih.

V Rychnově n. Malší jsme oslavili titulární
slavnost místního kostela – tedy svátek jeho
patrona sv. Ondřeje opět varhanním koncertem. Na varhany hrál Dan Pilát z Krumlova
Po koncertě bylo ještě malé občerstvení.

Děti z Malont připravily
ipravily pro obyvatele domu
pro seniory v Kaplici a v Blansku vánoční
dárky, které jim spolu se zpíváním koled
předaly v úterý 15. prosince.
rosince. Ud
Udělaly jim tím
velkou radost.

ti a jejich maminky na programu, který ppřipravuNa faře v sále se již delší dobu schází také děti
je Řeckokatolická církev pod vedení otce Ruslana a jeho pomocníků. Že se jedná o oblíbené
setkávání dokazuje, že počet zájemců stále vzrůstá.

O Vánocích byli velkou pomocí naši dospělí ministranti s akolytou Pavlem. Vedli bohoslužby
slova. Pavel Honetschläger byl na Štědrý den v Malontech a Jakub Novotný (na obr. vlevo)
v Blansku. Obrázek vpravo připomíná novoroční přípitek
ípitek po bohoslužbě v Kaplici.

ed vánocemi 19.12. v Rožmitále,
Předvánoční atmosféru jsme si mohli vychutnat již v neděli před
kde kapličtí chrámoví zpěváci zazpívali Českou mši vánoční
ní od Jana Jakuba Ryby. P. Pavel
přečetl na začátku několik
kolik informací ze života tohoto skladatele a zmínil se i o jeho neradost
neradostném konci. Připomněl jak je důležité
ležité všímat si lidí kolem sebe, aby si nikdo nemusel zoufat.

To se uskuteční také tak, že si budeme každý den předávat světlo
tlo a teplo lásky. Aby se tato
myšlenka připomněla, probíhá na mnohých místech předávání
edávání betlémského sv
světla. V Kaplici
se tak dělo ve středu
edu 23.12. i díky Kulturnímu a inform. centru, které sv
světlo dovezlo z Rakouska. O hudební doprovod se postaraly děti z hudebního souboru Sedmikráska z Benešova nad

Černou. Po programu bylo betlémské světlo přineseno a předáno
edáno lidem, kte
kteří se již tradičně
sešli ve velkém počtu. Plamének koloval od jednoho k druhému. Pak všichni vyšli ven, kde
bylo připraveno občerstvení.
erstvení. Byl to opravdu krásný pohled na lidi nesoucí sv
světlo do temnot.

Velkou radost nám udělaly také děti navštěvující
vující hodiny náboženství, které nám sehrály
betlémskou scénku, která byla předvedena v kaplickém kostele na Štědrý
ědrý den od 15 hodin.
Za přihlížení mnohých dětí zahrály zjevení anděla pastýřům
m a jejich následnou cestu
do Betléma a nalezení Svaté rodiny.

ová a o hudební doprovod se postarala
Scénku nacvičila s dětmi katechetka Štěpánka Talířová
její rodina. Některé děti na poslední chvíli onemocněly,, ale i tak se scénka vyda
vydařila.
Chýši, jíž si vypůjčujeme od přátel, postavili ubytovaní na faře. Po představení
ředstavení jsme se
dohodli ji nebourat a nechat až do svátku sv. Štěpána.
pána. Byla tak hezkou váno
vánoční ozdobou.

To že chýše byla při bohoslužbě prázdná, nijak nevadilo. Jednak byla zbudována u svatostánku
a jednak ta její prázdnota vzbuzovala otázku, zda podobně nejsou prázdná i naše srdce nebo
naše domovy. Je tedy třeba otevřít Ježíšovi a Marii s Josefem své dveře!
ře!

Štědrovečerní večeře na faře sice nezačala úplně v klidu - svátky jsou pro mnohé naše ubyto
ubytované krizovým obdobím, ale po chvíli napětí
tí opadlo a mohli jsme u stolu, kde nás zasedlo 15,
prožít hezkou vánoční chvíli. Po rybí polévce se podával kapr nebo řízek a bramborový salát
připravený kuchařem Vaškem. Na večeři se sjeli mnozí z ubytovaných na našic
našich farách.
Měli jsme
i jedno místo
navíc, pro
někoho, kdo by
přišel nečekaně,
což se tentokrát
vyplatilo.
Po večeři
následovalo
rozdávání
dárků
a ochutnávání
vánočního cukroví. Děkujeme všem, kteří nějak přispěli.
Po 20. hodině se už P. Pavel chystal na další vánoční
bohoslužbu, aby tak zasedl za stůl také se svými farními rodice a Kaplici. Kostely byly opě
opět krásně vyzdobeny
nami v kostele v Dolním Dvořišti, Omleničce
za což všem, kdo se o to zasloužili, velmi děkujeme. Na fotce je oltář v Omleničce.

O vánočních dnech se konají také setkání u jesliček v kostele. Tyto dvě fotografie jsou z Dolního Dvořiště. Také zde jsem četl příběh o pastýři a jeho píšťalce a k překvapení mnohých
nám jedna dívka zahrála také na píšťalku - ale poněkud větší - na saxofon
saxofon.

U betléma jsme se setkali také s dětmi z Omleničky (vlevo) a dětmi z Rychnova nad Malší.
(vpravo). Po vánočním povídání a příbězích se všichni mohli zahřát teplým čajem a zakousnout si k němu cukroví. Děti v Rychnově se také s nadšením pustily do prozkoumávání kostela
Zvláště se zajímaly o varhany. Doufejme, že zde objeví někdy také něco víc.

Také v Rožmitále se přišly děti podívat na jesličky, zvláště to byly děti ubytované na faře
(na snímcích u betléma stojí vlevo). Dětské odpovědi a jejich přítomnost vytvořily radostnou
atmosféru v kostele. Děti bydlící na rožmitálské faře jsme vyfotografovali také doma. I díky
štědrosti
některých lidí
mohly mít
radost z
mnohých dárků
(hraček), které
jsme jim
dali pod stromeček. Díky!

Zleva jsou to: Kačenka, Petřík, Honzík, Kája a Rudík.
Budeme rádi, když nás v pomoci dále podpoříte, na faře je
totiž třeba dořešit fungování koupelny, odpadů i elektroinstalace.

Oznámení
kostelů, stejně jako
 Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě a úklidu našich kostel
těm, kteří přispěli ke slavnostnosti bohoslužeb svým zpěvem a hudbou.

 V pokladničce, kde bylo avizováno, že se budou shromažďovat
ovat finance na pomoc rodinám
ubytovaným na faře, se sešlo 1163,- Kč. Děkujeme.
 Videonahrávky z bohoslužeb budou k dispozici ve farní knihovně.

SoutşÙ - kvíz
Čí patronkou je světice,
tice, jejíž jméno se skrývá v následující tajence?

Převzato z Fideles - vlašimského farního listu
1) Z jaké biblické knihy odvodili na přání Herodovo při příchodu
íchodu mudrc
mudrců od východu
zákoníci a velekněží jméno místa, kde se má narodit Mesiáš?
a) kniha proroka Joela b) kniha proroka Malachiáše c)kniha proroka Micheáše
2) slova "nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova v pokoji" řekl:
a) Izajáš b) Jeremjáš c) Malachiáš d) Simeon
3) Kde je psáno: "Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky"?
a) v listě Židům b) v 1. listu Petrově c) v listu Jakubově,, d) v 1. listu Kori
Korintským

Humor

Farář v neděli dětem vysvětluje v kostele význam Popeleční středy
edy a blížící se doby ppůstu.
„Příští středu nebude první dvě hodiny škola. Sejdeme se přesně v osm hodin zde v kostele.
Proč Brigito?“ ptá se farář jedné dívenky. – „Abychom byli zpopelněni.“
ěni.“
komu prokázaly nnějaké dobro, i
Při hodině náboženství dostanou děti za úkol, aby v týdnu někomu
když to třeba nebude snadné. Farář se pak ptá dětí,
tí, jak dopadly. Malý Čen
Čeněk vypráví: „Převedl
jsem jednu starou paní přes ulici.“
„A bylo to těžké?“
„A jak“ odpoví Čeněk, „kdybyste viděli,
ěli, jak ta se bránila!“

Z farní matriky:
Kaplice:

Dolní Dvořiště

Pohřby:

Pohřby:

4.12. Petr Šmejkal

16.12. Marie Motyčáková

4.12. Miroslava Holemá

Pamatujte, prosíme, v modlitbách a vzpomínkách!

Citáty:
Církev Kristova je domem otevřeným na všechny strany,
protože Kristus zemřel i pro ty druhé, pro ty, kteří stojí venku.
Karl Barth

Tam, kde se staví, je vždy také špína, i když se jedná o stavbu církve.
Wilhelm Kreiten

Kdo ztratí své spojení se zemí, ztratí i spojení s Bohem
Dostojevskij

Bůh je znám jako neznámý, jemu se podobáme nejvíce, jemu se podobáme i nejméně.
Bůh je v nejvyšší míře sdělitelný a v nejvyšší míře nepřístupný.
Jasques Loew

Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem
na počátku i na konci všech našich cest.
Karl Barth

Bůh? Myslíte tím toho velkého „blázna“,
který dodnes neztratil víru v člověka?
Kurt Marti

i prodejna v Kaplici informuje
Anselm Grün: KŘEST
Čtenář v knize najde všechny podstatné informace o křestní liturgii a symbolech spojených s
touto svátostí..
Anselm Grün: EUCHARISTIE
Objasňuje jednotlivé obřady a úkony a nabízí zajímavé podněty, jak při slavení eucharistie
utvářet skutečné společenstvím/víry a radovat se ze svého vykoupení, z nově nabyté svobody.
Hans Waldenfels: FENOMÉN KŘESŤANSTVÍ
Teologický pohled na křesťanství v postmoderním kontextu. Nabízí srovnání s velkými
světovými náboženstvími
LEXIKON SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Přehledná, výstižná a obrázky bohatě doplněná příručka probírající charakteristiky hlavních
světových náboženství.
Don Bosco: MŮJ ŽIVOT PRO MLADÉ
V pamětech zakladatele salesiánské kongregace dostává čtenář do rukou svérázný životopis
světce, který celý svůj život zasvětil mládeži. Jeho zastávkami jsou léta mládí ve zbožné
rodině matky Markéty, práce mezi kluky bez domova v Turíně i dramatický zápas s
revolučními kněžími v r. 1848
Teresio Bosco: DEJ MI DUŠE
Kniha je koncipována jako úvod do života a myšlenek Dona Boska. Jsou zde shrnuty základní
rysy spirituality zakladatele salesiánů a zároveň slouží jako struční úvod do jeho biografie.
DVD – DON BOSCO
Film je pravdivým příběhem člověka, který v italském Turíně v 19. století začal dílo, které
dodnes žije na celém světě. Tvůrcům se podařilo mimořádným způsobem ukázat charakter
kněze, vychovatele, světce a především nesmírné obětavého, odvážného a laskavého člověka.
Setkání se světem chudých, opuštěných a ohrožených chlapců, ovlivnilo jeho život. Zřizuje
oratoř, útulky, dílny, školy a zakládá řád. Jde za svým cílem i s nasazením vlastního života.
Půjčovní doba farní knihovny: ST 16-17.30 ČT 8.45-9.30 PÁ 16-17.25 NE – na požádání
V jiných farnostech se půjčuje po mši sv. a je možné si objednat knihy z kaplické knihovny



V knihovně je možno posedět, přečíst si časopisy, knihy, občerstvit se čajem či kávou.
Časopisů máme již kolem 10 druhů. Půjčujeme také audiokazety s přednáškami i hudbou ap.

Je zde i možnost zakoupit si knihy, růžence a přívěšky.
Marie Mazancová a P. Šimák

INFORMACE
Kaplice
 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY budou v Kaplici takto:
neděle 10.1. …………..9h Archa – evangelický sborový dům, Pohorská 865
(mše sv. v katolickém kostele nebude!)
neděle 17.1. …………. 9h katolický kostel sv. Petra a Pavla – řeckokatolická bohoslužba
neděle 24.1. …………..9.30h katolický kostel sv. Petra a Pavla – ekumenická liturgie
 MŠE SV. V DOMOVĚ PRO SENIORY nebudou od letošního roku ve čtvrtek, ale
v pátek, a to od 15h!
 ROŽMBERKOVÉ VČERA A DNES – je název přednášky PhDr. et PaeDr. Aleše
Stejskala PhD., archiváře v Českém Krumlově. Uskuteční se ve čtvrtek 21.1. 2010 v 18h
v Arše – sborovém domě Českobratrské církve evangelické.
 VIDEO NA FAŘE bude promítnuto při schůzce ve společenství ve středu 27.1. od
17.30h. Zhlédneme film Matka Markéta a Donu Boscovi a jeho matce.
 O SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU v út 2.2. bude mše sv. od 17.30h
 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA bude na katolické faře ve středu 3.2. od 18h.

Pro všechny farnosti
 KŘESŤANSKÝ PLES se bude konat v sobotu 13.2. od 20h. v sále restaurace
Slovanský dům na náměstí. Cena vstupenky bude 120,- Kč. K tanci a poslechu bude hrát
Taneční kapela Agria. Připraveno bude předtančení, tombola, soutěže. Prodej vstupenek bude
na kaplické faře v knihovně v pátek od 16-17.30, nebo v neděli v kostele, či v kaplickém
Infocentru. Případně si můžete vstupenku koupit i přímo na místě. Také je možné si ji
objednat na tf. čísle fary: 380 313 096. Srdečně vás i vaše přátele zveme.
Prosíme také naše farníky: pokud můžete, přispějte něčím do tomboly. Věci můžete přinášet
buď v neděli do sakristie, nebo ve středu a pátek od 16-17.30 do farní knihovny v Kaplici.
Předem děkujeme. Budeme také vděční při shánění sponzorů a za další pomoc při přípravě
plesu.

Rychnov nad Malší
 SCHŮZKA SPOLEČENSTVÍ bude v sakristii kostela v pondělí 18.1. a to o hodinu
dříve – v 17h.

Rožmitál na Šumavě
 SCHŮZKA SPOLEČENSTVÍ bude na faře po mši sv. v sobotu 23.1. od 18h.

Malonty
 O SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU v úterý 2.2. bude mše sv. v kostele od
16h.

LITURGICK› KALEND¡ÿ
LEDEN 2010
NEDĚLE

KŘTU PÁNĚ
začíná liturgické mezidobí, první čtení při mši sv. ve
všední dny se bere z 2. ročního cyklu fer. lekcionáře.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý

10.1.
po
10.1.
17.1.
18.1.25.1.
18.1.

Panny Marie, matky jednoty

památka

Čtvrtek

21.1.

Sv. Anežky Římské

památka

NEDĚLE

24.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 3.t.

Pondělí

25.1.

Obrácení sv. Pavla

svátek

Úterý

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

památka

Čtvrtek

28.1.

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

památka

NEDĚLE

31.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 4.t.

týden
NEDĚLE
týden

svátek
žaltář 1.t.
žaltář 2.t.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

ÚNOR 2010
Úterý

2.2.

Uvedení Páně do chrámu

svátek

Pátek

5.2.

Sv. Agáty, panny a mučednice

památka

Sobota

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

památka

7.2.

NEDĚLE

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 1.t.

Středa

10.2.

Sv. Scholastiky, panny

památka

Čtvrtek

11.2.

Panny Marie Lurdské

nez.památka

NEDĚLE

14.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

žaltář 2.t

Z jiných farností
 MODLITBA TAIZE – České Budějovice 27.1. od 20h ve farním sále Salesiánského
střediska mládeže v Čtyrech Dvorech. Tato modlitba ve stylu ekumenické mezinárodní
komunity v Taize, ve Francii, obsahuje četbu z Písma, meditativní zpěvy a hudbu, ztišení,
prosby a díky.

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM
KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde

Sobota

modlitba
setkání / biblická hodina
mše svatá
mše svatá, pak adorace
setkání mladých
1. so v měsíci

NEDĚLE

mše svatá

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

18 h let.čas
17.30 zim.čas
kostel
18 h let.čas
17.30 zim.čas
fara
8 h v adventní době již v 7h
kostel
18 h let.čas
17.30 zim.čas
kostel
19.15 fara Mše sv. v Domově pro seniory
15h
16.30h odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17h
1.ne v měsíci - zaměřená na děti, s rytmickými
9.30 zpěvy. Mimo hl. svátky a hl. prázdniny!

Ekumenická biblická hodina:
1. ST v měsíci v 18h fara, či 1. ČT od 19h u evangelíků v Arše
MALONTY – kostel sv.Bartoloměje / fara
Setkání na faře: nyní u Otů
mše svatá 8 h
NEDĚLE
17h

Út 1x za 14 dní,nyní 12. a 19.1.
/ boh.slova v kostele
OMLENICE – kostel sv.Jana Nepomuckého / fara
Setkání na faře:
mše svatá 8 h
NEDĚLE
Čt 1x za měsíc, nyní 28.1.
/ boh.slova v kostele

18h
l.čas

17h
z.čas

BLANSKO – kostel sv.Jiří / fara
Setkání na faře: Čt 1x za 18h
mše svatá 18h let. čas
17h
NEDĚLE
17h zim.čas
let.čas
zim.č.
měsíc, nyní 14.1.
v kostele
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí
Setkání - u pí. Lauterbachové
NEDĚLE
mše svatá
11.15
Nyní nepravidelně
1x za 14 dní nyní: 17.a 31.1.
RYCHNOV NAD MALŠÍ – kostel sv. Ondřeje
Svatý Kámen
poutní kostel P. Marie Sněžné:
NEDĚLE mše svatá nyní:
Setkání v 17h:
11.15
1x za 14 dní 10. a 24.1.
Pondělí: 18.1.
1. SO v měsíci: mše sv. nyní: 6.2.
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ kostel sv. Šimona a Judy
SOBOTA
18h 17h Setkání na faře: So 1x za měsíc, 19h-l.čas
mše svatá: l.čas z.č.
18h-z.čas
mimo 1. sobotu
nyní: 23.1.
POHORSKÁ VES kostel sv. Linharta
připravují v kapli na Setkání dětí
Bohoslužby:
hřbitově
zatím není domluveno
se
CETVINY: kostel Narození P.Marie

POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ: P. Marie Dobré rady

Něm.-česká pouť: So 7.8.10 ve 14h
Česká pouť: Ne 12.9.10 ve 14.30h
Velikon. pondělí 5.4.10 v 15h
Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096, fax - po tf. oznámení.
E-mail: farnost.kaplice@atlas.cz
web: www.farnostkaplice.cz
Správce farností: P. Pavel Šimák,  732 872 662, e-mail: p.pavel.simak@seznam.cz
Doba kdy je kněz nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici:
Středa 8 – 10.30 a 16h-17h, Čtvrtek 9 – 10.30h Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.
Návštěvu je nejlépe domluvit předem (po telefonu)
Farní list Kaplicka vydává Římskokatolická farnost Kaplice pro vnitřní potřebu farností
v nákladu 150 ks. Adresa na níž můžete posílat příspěvky do časopisu - výše. NEPRODEJNÉ
(náklady na 1 ks asi 10,-Kč) Toto číslo vyšlo v neděli 9.1.2010

